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1.1. Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas 
sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların 
kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak, 

1.2. Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için 
faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, 

1.3. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını 
sağlamak, 

1.4. Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

1.5. Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin 
Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması, 

1.6. Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları 
yapmak, 

1.7. Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı 
kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında 
gönderilmesinin sağlanması, 

1.8. Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her 
türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali 
analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması, 

1.9. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal 
yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili 
kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay 
sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 

1.10. Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası 
çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek, 

1.11. Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir 
iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve 
uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni 
süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak, 

1.12. Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide 
bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 
tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket’in web sitesinde 
zamanında güncellenmesini sağlamak, 

1.13. Şirket’in Bilgilendirme Politikası’nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek,  
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1.14. Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek, 

1.15. Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu’nun bilgisine sunmak. 

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, 
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen 
üç adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal 
Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’dir. 

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 
Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit 
edilemeyen telefon ve mail yoluyla yapılan başvurularda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik 
bilgiler verilmiştir. 

3. Genel Kurul Toplantıları 

2019 yılı içerisinde yapılan genel kurul özet bilgileri aşağıdadır. 

3.1. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu 
oybirliği ile kabul edildi. 

3.2. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği 
ile kabul edildi. 

3.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar ile 
Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya 
açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, 2018 yılı konsolide 
finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın 
dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi. 

3.4. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (sekiz) yönetim 
kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem 
Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. 
Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk Yılmaz Demirkıran’ın 2 yıl görev yapmak üzere 
seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

3.5. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 
denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı faaliyet hesaplarını 
incelemek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile 
kabul edilerek seçildi. 
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3.6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, 
yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 25.925,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi 
verildi. 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 400.000,00 TL olması teklif 
edildi, oybirliği ile kabul edildi. 

4. Oy Hakları ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

4.1. Şirketimiz oy hakkını kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay 
sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı tanınmaktadır. 

4.2. Şirket payları üzerinde herhangi bir “imtiyaz” söz konusu değildir. 

4.3. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. 

4.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını 
öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. 

4.5. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy 
kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. 

4.6. Pay sahiplerimiz, kontrol gücü olmayan payların yönetimde temsil edilmesi yönünde 
herhangi bir talepte bulunmamışlardır. 

4.7. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler 
bulunmadığından, Genel Kurul’da bu yönde oy kullanılmamıştır. 

4.8. Kontrol gücü olmayan payların hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay 
sahiplerine tanınmıştır. 

4.9. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama 
bulunmamaktadır.  

5. Kar Payı Hakkı 

Şirket, kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir. 

Şirket’in kar dağıtımına ilişkin Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir. 

Karın Tespiti ve Dağıtımı 

Madde 28: 

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 
zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle 
mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye  
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kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 
Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 
Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 
yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 
% 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519. 
maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım 
politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına 
ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay 
sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

d) Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri 
alınamaz. 

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın yazılı bir 
politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir. 

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına, nakit 
ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtma yönünde bir 
politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, 
ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan 
verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü  
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gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre 
hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden kar dağıtımı yapmayı bir politika olarak 
belirlemiştir. 

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve 
diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel 
durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. 

6. Payların Devri 

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

1. Bilgilendirme Politikası 

Bilgilendirme Politikasında amaç; Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, geçmiş 
performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, tam, zamanında, detaylı ve anlaşılabilir bir şeklide, 
ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir 
biçimde paylaşmaktır. 

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” www.gersan.com.tr adresindeki kurumsal internet 
sitesinde yer almaktadır. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla 
gerçekleştirilir. 

a) Özel Durum Açıklamaları: Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 
15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler 
tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca 
özel durum açıklamaları Şirket’in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır. 

b) Kurumsal Web Sitesi: Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde 
Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

c) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimizin konsolide finansal tabloları ve 
dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır 
ve bağımsız denetimden geçirilir. Konsolide finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim 
raporu, Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına 
sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim 
raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri 
doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü tarafından SPK ve BİST’e Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Konsolide finansal tablolar 
ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır. 
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d) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret 
Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımı, temettü ödemesi, izahname, sirküler 
vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır. 

e) Yazılı ve Sözlü İstekler: Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve 
Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. 
Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, 
sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir. 

2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve 
detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer alan 
linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Web sitesinden izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdaki gibidir: 

- Etik kurallar 
- Ortaklık yapısı 
- Yönetim Kurulu üyeleri 
- Şirket ana sözleşmesi 
- Faaliyet raporları 
- Özel durum açıklamaları 
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu 
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 
- En az son 5 yıla ait detaylı finansal tablolar, 
- İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, 
- Genel Kurul toplantı tutanağı 
 
3. Faaliyet Raporu 

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir. 
Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanmakta ve bağımsız denetimin yıllık 
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar 
ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağladıktan 
sonra, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. 
Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta 
yoluyla iletilmektedir. 
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BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ 

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

1.1. Pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK 
düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar 
vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. 

1.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları 
ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basınla 
paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikasına uygun 
olarak ulaşabilmektedir. 

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip 
bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): KAP’a 
gönderilen Özel Durum Açıklama yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bunun dışında çalışanlar, 
tedarikçiler ve müşteriler kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenlenen toplantılar ile 
bilgilendirilmektedir. 

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık 
hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar 
ile çalışanların Şirket’in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları Yönetim 
Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. 

3. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdadır: 

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, GERSAN değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü 
seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirmek amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz; 

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Yetkin ve başarılı bir işgücü ve 
lider adayları oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak, Şirketimizin 
ve çalışanlarımızın gelişimi için çalışanları faklı görevlerle yetiştirmek ve rotasyon 
uygulamalarının artmasını sağlamak, katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve 
yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu 
arada şirketin gizlilik ilkelerini göz ardı etmeme konusunda geliştirmek, Çalışanlarımızın, 
öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, 
Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan 
bir iş ortamı sağlamaktır. Bu amaç ve hedeflerden hareketle Şirketimiz bünyesinde çalışan 
temsilcileri bizzat çalışanlar tarafından seçilmekte ve Şirketimizin misyon, vizyon ve 
stratejilerinin oluşturulmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. 
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4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirketimizin “Etik Kuralları” kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya 
duyurulmuştur. 

Şirketimizin etik kurallar politikası aşağıdadır: 

GERSAN çalışanları; 

• Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir 
kişiler arasından seçilir. 

• Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışırlar. 

• Her zaman, her yerde şirketi en iyi şekilde temsil ederler. 

• Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişilerdir. 

• Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandırlar. 

• Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptirler. 

• Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha 

verimli olabilmek için çaba harcarlar. 

• Görevleri ile ilgili konuları şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz 
yoruma sebebiyet vermezler. 

• Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama 
anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. 

• Bilgi suistimali konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar. 

• Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz 
harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda 
kullanmazlar, kullanımını engellerler. 

• Şirket etik kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli 
yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvururlar. 

• Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret 
gösterirler. 

• Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler. 

Şirketimiz, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine 
getirilmesini gözetmektedir. Bu çerçevede, Çevre Bakanlığı CED raporu müracaatı 
sonucunda, şirketimize ‘’ÇED Gerekli Değildir Belgesi” verilmiştir.  
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BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU 

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

Yönetim Kurulu beş icracı ve bir icracı olmayan ve iki bağımsız olmak üzere toplam sekiz 
üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket 
Esas Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye 
niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının 
belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya 
görevden ayrılmalarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve 
yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. 

Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare, imalat, satış, pazarlama ve finans işlerinde 
uzman kişiler olan ve bu faaliyetleri koordine eden ortakların arasından seçilmektedir. Bu 
kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur. 

Yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN ve Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ atanmıştır. 

Şirket yönetim kurulu üyelerinin zamanlarının önemli bir kısmını şirket işlerine ayırıyor ve 
ayıracak olmaları nedeniyle böyle bir sınırlandırma yapılmamıştır. 

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi ise bir arada ve şirkette bulunuyor olması nedeniyle 
önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bir bölümü sürekli şirkette bulunduklarından toplantıya 
çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır. 

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Bir sonraki döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, üyeliğine ise 
Selçuk Yılmaz Demirkıran’ın getirilmesine karar vermiştir. 

Denetim Komitesi: 

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Yılmaz Demirkıran Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler 
olup, Yönetim Kurulumuzda icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan 
bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir. 
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Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK 
Düzenlemelerine uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2019 yılında; 

Şirketin ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya 
açıklanmadan önce incelenmiş, bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır. 

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim 
sözleşmesini gözden geçirilmiştir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir; 

Kurumsal Yönetim Komitesi: 

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Yılmaz Demirkıran Komite Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Önder Akpınar Komite Üyesi 

 
Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK 
Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2019 
yılında; 

Şirketin faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan 
önce incelenmiştir. 

Şirket’in 31.12.2019 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantılarının 
ilgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır. 

Şirket’in kurumsal internet sitesinin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip 
edilmiştir. 

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe iç kontrol 
mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna aktarmaktadırlar. 

4. Şirketin Stratejik Hedefleri 

4.1. Şirketimizin vizyonu; Enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında ileri teknolojiler ile katma 
değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, 
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerin birinci derecede 
tercih ettiği, sektöründe bir dünya şirketi olmak olup, misyonu ise Yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarında etkin rotalar çizmek, müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla 
uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri makul fiyatlarla üretmek, bu başarıları 
müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile beraber elde etmektir. 

4.2. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda 
kamuya duyurulmuştur. 
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4.3. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik 
hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır. 

4.4. Şirketimizin performansı, belirli periyotlar halinde departman yöneticileri ile yapılan 
toplantılar ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

4.5. Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, stratejik hedefler karşısında Şirketimizin durumunu 
sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim 
toplantılarında Şirketimizin durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler 
geliştirilmektedir. 

5. Mali Haklar 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket internet 
sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. 

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. 
Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu 
değildir. 

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere 
sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde 
kamuya açıklanan “ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay 
sahiplerinin bilgisine sunulur. 

31.12.2019 döneminde 6 (4 asıl, 2 bağımsız) kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve üst düzey 
yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı brüt 
1.300.922- TL tutarında olup, yöneticilere kârdan pay verilmemektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme 
uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri şirket arabalarını kullanmaktadırlar. 

Saygılarımızla. 

Yüksel KARDEŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı 


